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1. AMIDAMENTS 

  



Pressupost del projecte constructiu de l´urbanitzacio del sector SUP-2 del municipi de Sant Llorenç
de Morunys a la comarca del Solsonès.

AMIDAMENTS Data: 12/05/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ARBRES A ENDERROCAR O
TRANSPLANTAR

T u

2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una
amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un
mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T m2

2 5.700,000 5.700,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.700,000

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 02  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 01  ENDERROCS

1 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORADA CRTA. DE LA COMA T m2

2 20,128 20,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,128

2 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cobert a enderrocar T m2 Alçada

2 50,193 3,520 176,679 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,679

3 G2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc de murs T Longitud Amplada Alaçada

2 Mur 1 58,789 1,000 1,500 88,184 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 12/05/14 Pàg.: 2

3 Mur 2 23,690 1,000 1,100 26,059 C#*D#*E#*F#

4 Mur 3 42,480 1,000 1,400 59,472 C#*D#*E#*F#

5 Mur 4 154,180 1,000 0,800 123,344 C#*D#*E#*F#

6 Mur 5 12,538 1,000 1,000 12,538 C#*D#*E#*F#

7 Mur 6 8,374 1,000 0,500 4,187 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 313,784

4 G21D1101 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Claveguera a enderrocar T Longitut

2 Carrer del Pinyer 70,330 70,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,330

5 F21H1441 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T u

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 02  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments d'annex 6 T m3

2 Carrer del Pinyer 509,370 509,370 C#*D#*E#*F#

3 Carrer del Torrent del Pou 935,390 935,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.444,760

2 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments d'annex 6 T m3

2 Carrer del Pinyer 1.689,800 1.689,800 C#*D#*E#*F#

3 Carrer del Torrent del Pou 165,620 165,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.855,420

3 G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments d'annex 6 T m3

2 Carrer del Pinyer 5,680 5,680 C#*D#*E#*F#

3 Carrer del Torrent del Pou 1.820,100 1.820,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.825,780

4 F922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sauló zona verda T m2 gruix m C#*D#*E#*F#

2 536,000 0,200 107,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,200

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Subcapítol 01  AIGUES PLUVIALS
Apartat 01  EXCAVACIONS I REBLERTS

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols de calvegueram T Longitud Ampalda Alçada

2 Carrer del Pinyer

3 Tram 1 30,000 0,200 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 2 18,000 0,200 2,200 7,920 C#*D#*E#*F#

5 Tram 3 23,000 0,200 2,000 9,200 C#*D#*E#*F#

6 Carrer del Torrent del Pou

7 Tram 1 40,000 0,200 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram 2 40,000 0,200 2,200 17,600 C#*D#*E#*F#

9 Tram 3 35,000 0,200 2,500 17,500 C#*D#*E#*F#

10 Tram 4 35,000 0,200 2,500 17,500 C#*D#*E#*F#

11 Tram 5 11,000 0,200 2,200 4,840 C#*D#*E#*F#

12 Desgüàs a Torrent 54,800 0,200 2,000 21,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,480

2 G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols de calvegueram T Longitud Ampalda Alçada u C#*D#*E#*F#

2 Carrer del Pinyer C#*D#*E#*F#

3 Tram 1 30,000 0,200 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 2 18,000 0,200 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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5 Tram 3 23,000 0,200 1,500 1,000 6,900 C#*D#*E#*F#

6 Carrer del Torrent del Pou C#*D#*E#*F#

7 Tram 1 40,000 0,200 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram 2 40,000 0,200 1,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Tram 3 35,000 0,200 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram 4 35,000 0,200 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Tram 5 11,000 0,200 1,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 Desgüàs a Torrent 54,800 0,200 1,500 1,000 16,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,340

3 G228FJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols de calvegueram T Longitud Ampalda Alçada u C#*D#*E#*F#

2 Carrer del Pinyer C#*D#*E#*F#

3 Tram 1 30,000 0,200 2,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 2 18,000 0,200 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 3 23,000 0,200 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer del Torrent del Pou C#*D#*E#*F#

7 Tram 1 40,000 0,200 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram 2 40,000 0,200 1,700 1,000 13,600 C#*D#*E#*F#

9 Tram 3 35,000 0,200 2,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram 4 35,000 0,200 2,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

11 Tram 5 11,000 0,200 1,700 1,000 3,740 C#*D#*E#*F#

12 Desgüàs a Torrent 54,800 0,200 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,340

4 G228LJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols de calvegueram T Longitud Ampalda Alçada u C#*D#*E#*F#

2 Carrer del Pinyer C#*D#*E#*F#

3 Tram 1 30,000 0,200 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 2 18,000 0,200 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 3 23,000 0,200 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer del Torrent del Pou C#*D#*E#*F#

7 Tram 1 40,000 0,200 3,500 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram 2 40,000 0,200 1,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Tram 3 35,000 0,200 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram 4 35,000 0,200 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Tram 5 11,000 0,200 1,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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12 Desgüàs a Torrent 54,800 0,200 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Subcapítol 01  AIGUES PLUVIALS
Apartat 02  COL·LECTORS

1 GDD1U030 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 120 cm, amb junt encadellat, obre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T u C#*D#*E#*F#

2 Carrer del Pinyer 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer del Torrent del Pou 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15
cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro
colat nodular de 200x200x200 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T u C#*D#*E#*F#

2 Carrer del Pinyer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer del Torrent del Pou 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Desguàs a torrent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 GD7JL146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols de calvegueram T Longitud u C#*D#*E#*F#

2 Carrer del Pinyer

3 Tram 1 30,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 2 18,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 3 23,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer del Torrent del Pou

7 Tram 1 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram 2 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

9 Tram 3 35,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram 4 35,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Tram 5 11,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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12 Desgüàs a Torrent 54,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

4 GD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols de calvegueram T Longitud u C#*D#*E#*F#

2 Carrer del Pinyer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram 1 30,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 2 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 3 23,000 1,000 23,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer del Torrent del Pou C#*D#*E#*F#

7 Tram 1 40,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram 2 40,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Tram 3 35,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram 4 35,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

11 Tram 5 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

12 Desgüàs a Torrent 54,800 1,000 54,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,800

5 GD7JG145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a embornals T u m C#*D#*E#*F#

2 Carrer del Pinyer 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer del Torrent del Pou 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6 2DB1C0B5 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de
formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T u C#*D#*E#*F#

2 Carrer del Pinyer 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer del Torrent del Pou 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Desguàs a torrent 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
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Subcapítol 01  AIGUES PLUVIALS
Apartat 03  REIXES I EMBORNALS

1 GD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T u C#*D#*E#*F#

2 Carrer del Pinyer 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer del Torrent del Pou 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 GD5K4F08 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T

2 Interceptor carrer del Pinyer 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

3 GD5Z7EC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T u C#*D#*E#*F#

2 Carrer del Pinyer 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Carrer del Torrent del Pou 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 GD5Z3FC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 470x195x70 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes interceptor T u

2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Subcapítol 01  AIGUES PLUVIALS
Apartat 04  DESGUÀS A TORRENT

1 G222H483 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Segons planols T Sup m2 gruix m

2 4,500 0,400 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

2 G3J22610 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T Sup m2 gruix m C#*D#*E#*F#

2 4,500 0,200 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

3 GD5G2350 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i taló, de 60 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T m

2 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta desguàs T u

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 03  XARXA DE CLAVEGUERAM
Subcapítol 02  AIGUES RESIDUALS
Apartat 01  EXCAVACIONS I REBLERTS

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols de calvegueram T Longitud Amplada Alçada

2 Carrer del Pinyer

3 Tram 1 30,000 0,200 1,900 11,400 C#*D#*E#*F#

4 Tram 2 20,000 0,200 1,600 6,400 C#*D#*E#*F#

5 Tram 3 22,000 0,200 1,400 6,160 C#*D#*E#*F#

6 Carrer del Torrent del Pou C#*D#*E#*F#

7 Tram 1 40,000 0,200 3,400 27,200 C#*D#*E#*F#

8 Tram 2 40,000 0,200 1,600 12,800 C#*D#*E#*F#

9 Tram 3 35,000 0,200 1,400 9,800 C#*D#*E#*F#
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10 Tram 4 35,000 0,200 1,900 13,300 C#*D#*E#*F#

11 Tram 5 8,000 0,200 1,500 2,400 C#*D#*E#*F#

12 Connexió a habitatges T u Longitud Amplada Alaçada C#*D#*E#*F#

13 Carrer del Torrent del Pou 18,000 4,500 0,200 1,500 24,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,760

2 G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols de calvegueram T Longitud Amplada Alçada u C#*D#*E#*F#

2 Carrer del Pinyer C#*D#*E#*F#

3 Tram 1 30,000 0,200 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 2 20,000 0,200 1,300 1,000 5,200 C#*D#*E#*F#

5 Tram 3 22,000 0,200 1,100 1,000 4,840 C#*D#*E#*F#

6 Carrer del Torrent del Pou C#*D#*E#*F#

7 Tram 1 40,000 0,200 3,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram 2 40,000 0,200 1,300 1,000 10,400 C#*D#*E#*F#

9 Tram 3 35,000 0,200 1,100 1,000 7,700 C#*D#*E#*F#

10 Tram 4 35,000 0,200 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Tram 5 8,000 0,200 1,200 1,000 1,920 C#*D#*E#*F#

12 Connexió a habitatges T

13 Carrer del Torrent del Pou 4,500 0,200 1,000 18,000 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,260

3 G228FJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols de calvegueram T Longitud Amplada Alçada u C#*D#*E#*F#

2 Carrer del Pinyer C#*D#*E#*F#

3 Tram 1 30,000 0,200 1,600 1,000 9,600 C#*D#*E#*F#

4 Tram 2 20,000 0,200 1,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 3 22,000 0,200 1,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer del Torrent del Pou C#*D#*E#*F#

7 Tram 1 40,000 0,200 3,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram 2 40,000 0,200 1,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Tram 3 35,000 0,200 1,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram 4 35,000 0,200 1,600 1,000 11,200 C#*D#*E#*F#

11 Tram 5 8,000 0,200 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 Connexió a habitatges T

13 Carrer del Torrent del Pou 4,500 0,200 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,800

4 G228LJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols de calvegueram T Longitud Amplada Alçada u C#*D#*E#*F#

2 Carrer del Pinyer C#*D#*E#*F#

3 Tram 1 30,000 0,200 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram 2 20,000 0,200 1,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 3 22,000 0,200 1,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer del Torrent del Pou C#*D#*E#*F#

7 Tram 1 40,000 0,200 3,100 1,000 24,800 C#*D#*E#*F#

8 Tram 2 40,000 0,200 1,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Tram 3 35,000 0,200 1,100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram 4 35,000 0,200 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Tram 5 8,000 0,200 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 Connexió a habitatges T

13 Carrer del Torrent del Pou 4,500 0,200 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,800

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 04  XARXA D'ABASTEMENT D'AIGUA POTABLE I REG
Subcapítol 01  XARXA D'AIGUA
Apartat 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER TORRENT DEL POU EST T Longitud Alçada Amplada C#*D#*E#*F#

2 180,500 1,100 0,550 109,203 C#*D#*E#*F#

3 CARRER TORRENT DEL POU OEST T

4 169,000 1,100 0,530 98,527 C#*D#*E#*F#

5 CARRE DEL PINYER T

6 33,500 1,100 0,550 20,268 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 227,998

2 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER TORRENT DEL POU EST T Longitud Alçada Amplada C#*D#*E#*F#

2 180,500 0,850 0,550 84,384 C#*D#*E#*F#

3 CARRER TORRENT DEL POU OEST T
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4 169,000 0,850 0,530 76,135 C#*D#*E#*F#

5 CARRE DEL PINYER T

6 33,500 0,850 0,550 15,661 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,180

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 04  XARXA D'ABASTEMENT D'AIGUA POTABLE I REG
Subcapítol 01  XARXA D'AIGUA
Apartat 02  CANONADA I MUNTATGE

1 GFB1A455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER TORRENT DEL POU OEST T

2 172,800 172,800 C#*D#*E#*F#

3 CONEXIÓ A C/OBAGA NEGRA T

4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,800

2 GFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONEXIÓ VALVULA T

2 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

3 CARRER TORRENT DEL POU EST T

4 174,000 174,000 C#*D#*E#*F#

5 CARRER DEL PINYER T

6 39,500 39,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

3 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER TORRENT DEL POU T

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 INTERSECCIÓ OBAGA NEGRA - EST T

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 T

4 CONEXIÓ CRTA. DE LA COMA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EN1218A4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INTERSECCIÓ OBAGA NEGRA -
OEST

T

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 INTRESECCIÓ C/ DEL PINYER T

4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER TORRENT DEL POU EST T

2 180,500 180,500 C#*D#*E#*F#

3 CARRER TORRENT DEL POU OEST T

4 169,000 169,000 C#*D#*E#*F#

5 CARRE DEL PINYER T

6 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 383,000

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 04  XARXA D'ABASTEMENT D'AIGUA POTABLE I REG
Subcapítol 01  XARXA D'AIGUA
Apartat 03  PROTECCIONS

1 E936N1B0 m2 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T Longitud Amplada

2 Creuament Torrent del Pou 5,800 0,800 4,640 C#*D#*E#*F#

3 Creuament crta. de la Coma 7,800 0,800 6,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,880

2 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T Longitud Amplada Alçada C#*D#*E#*F#

2 Creuament Torrent del Pou 5,800 0,800 1,100 5,104 C#*D#*E#*F#

3 Creuament crta. de la Coma 7,800 0,800 1,100 6,864 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,968

3 GF32L795 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T m C#*D#*E#*F#

2 Creuament Torrent del Pou 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#

3 Creuament crta. de la Coma 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,600

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 04  XARXA D'ABASTEMENT D'AIGUA POTABLE I REG
Subcapítol 02  REG
Apartat 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg Zona verda T Longitut Amplada Alçada

2 39,000 0,200 1,500 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,700

2 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg Zona verda T Longitut Amplada Alçada C#*D#*E#*F#

2 39,000 0,200 1,200 9,360 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,360

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 04  XARXA D'ABASTEMENT D'AIGUA POTABLE I REG
Subcapítol 02  REG
Apartat 02  REG

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg Zona verda T Longitut

2 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

2 FFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg Zona verda T Longitut C#*D#*E#*F#

2 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

3 FJS12040 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de
connexió, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg Zona verda T u

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 05  XARXA ELECTRICA
Subcapítol 01  BAIXA TENSIÓ
Apartat 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OEST T Longitud Amplada Alçada

2 TRAM 2C 110 61,000 0,400 0,450 10,980 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2C 110 SOTA CALÇADA 5,000 0,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

4 TRAMS 3-4 C 90 48,000 0,400 0,500 9,600 C#*D#*E#*F#

5 TRAMS 1-2 C 90 63,000 0,400 0,400 10,080 C#*D#*E#*F#

6 EST T

7 TRAM 2C 110 29,000 0,400 0,450 5,220 C#*D#*E#*F#

8 TRAMS 3-4 C 90 62,500 0,400 0,500 12,500 C#*D#*E#*F#

9 TRAMS 1-2 C 90 63,000 0,400 0,400 10,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,960

2 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Pressupost del projecte constructiu de l´urbanitzacio del sector SUP-2 del municipi de Sant Llorenç
de Morunys a la comarca del Solsonès.

AMIDAMENTS Data: 12/05/14 Pàg.: 15

1 OEST T Longitud Amplada Alçada u C#*D#*E#*F#

2 TRAM 2C 110 61,000 0,400 0,200 1,000 4,880 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2C 110 SOTA CALÇADA 5,000 0,500 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 TRAMS 3-4 C 90 48,000 0,400 0,200 1,000 3,840 C#*D#*E#*F#

5 TRAMS 1-2 C 90 63,000 0,400 0,200 1,000 5,040 C#*D#*E#*F#

6 EST T

7 TRAM 2C 110 29,000 0,400 0,450 1,000 5,220 C#*D#*E#*F#

8 TRAMS 3-4 C 90 62,500 0,400 0,200 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

9 TRAMS 1-2 C 90 63,000 0,400 0,200 1,000 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,020

3 G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OEST T Longitud Amplada Alçada u C#*D#*E#*F#

2 TRAM 2C 110 61,000 0,400 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 TRAM 2C 110 SOTA CALÇADA 5,000 0,500 0,700 1,000 1,750 C#*D#*E#*F#

4 TRAMS 3-4 C 90 48,000 0,400 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 TRAMS 1-2 C 90 63,000 0,400 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 EST T

7 TRAM 2C 110 29,000 0,400 0,450 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 TRAMS 3-4 C 90 62,500 0,400 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 TRAMS 1-2 C 90 63,000 0,400 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,750

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 05  XARXA ELECTRICA
Subcapítol 01  BAIXA TENSIÓ
Apartat 02  EQUIPS I CONDUCCIONS

1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERICONS PER A ARQUETES T

2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 GG144D02J1X8 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de divuit mòduls i muntada
superficialment. Article: ref. 68961-31 de la serie Armaris de distribució de superfície de SIMON

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GG116H62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa número 7
, seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns
de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GG1N321F u Centralització de comptadors elèctrics vertical de dos mòduls, per a 2 comptadors monofàsics i per a 1
comptador trifàsic, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COMPTADORS OEST T

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 GG1N432F u Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 3 comptadors monofàsics i per a 2 comptadors
trifàsics, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COMPTADORS EST T

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 GG39D4C5 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de secció 3 x
95 / 54,6 mm2, col·locat aeri

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COMPTADORS EST T Longitut Nº de cables

2 54,500 1,000 54,500 C#*D#*E#*F#

3 COMPTADORS OEST T

4 29,000 1,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,500

7 GG39D281 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, bipolar, de secció 2x 25
mm2, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TORRENT DEL POU EST T Longitut Nº de cables

2 Fins arqueta nº1 24,500 2,000 49,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins arqueta nº2 62,400 2,000 124,800 C#*D#*E#*F#

4 Fins arqueta nº3 96,400 2,000 192,800 C#*D#*E#*F#

5 Fins arqueta nº4 128,000 2,000 256,000 C#*D#*E#*F#
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6 TORRENT DEL POU OEST T

7 Fins arqueta nº1 16,500 2,000 33,000 C#*D#*E#*F#

8 Fins arqueta nº2 47,500 2,000 95,000 C#*D#*E#*F#

9 Fins arqueta nº3 79,000 2,000 158,000 C#*D#*E#*F#

10 Fins arqueta nº4 110,500 2,000 221,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.129,600

8 GG20DP1 m Formació de prisma de 0,4x0,4 m per a 4c 90 segons especificacions de electrica de Guixers incloent tubs,
formigó i seperadors totalement acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PRIMER TRAM EST 24,500 24,500 C#*D#*E#*F#

2 PRIMER TRAM OEST 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

9 GG20DP2 m Formació de prisma de 0,3x0,4 m per a 2c 110 segons especificacions de electrica de Guixers incloent tubs,
formigó i seperadors totalement acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OEST T Longitud

2 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

3 EST T

4 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

10 GG20DP3 m Formació de prisma de 0,4x0,4 m per a 3c 90 segons especificacions de electrica de Guixers incloent tubs,
formigó i seperadors totalement acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGON TRAM EST 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

2 SEGON TRAM OEST 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

11 GG20DP4 m Formació de prisma de 0,4x0,25 m per a 2c 90 segons especificacions de electrica de Guixers incloent tubs,
formigó i seperadors totalement acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERCER TRAM EST 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#

2 TERCER TRAM OEST 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

12 GG20DP5 m Formació de prisma de 0,4x0,25 m per a 1c 90 segons especificacions de electrica de Guixers incloent tubs,
formigó i seperadors totalement acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QUART TRAM EST 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#
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2 QUART TRAM OEST 31,500 31,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 06  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol 01  TELEFÓN
Apartat 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T Longitut Amplada Alçada

2 Canalització general T

3 Acces a SUP-2 42,700 0,650 1,500 41,633 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Torrent del Pou 171,500 0,650 1,500 167,213 C#*D#*E#*F#

5 Carrer del Pinyer 53,000 0,650 1,500 51,675 C#*D#*E#*F#

6 Distribució T

7 Tram oest 94,000 0,650 1,300 79,430 C#*D#*E#*F#

8 Tram est 126,000 0,650 1,300 106,470 C#*D#*E#*F#

9 Creuament de calçada 5,400 0,650 1,500 5,265 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 451,686

2 G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T Longitut Amplada Alçada C#*D#*E#*F#

2 Canalització general T

3 Acces a SUP-2 42,700 0,650 0,900 24,980 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Torrent del Pou 171,500 0,650 0,900 100,328 C#*D#*E#*F#

5 Carrer del Pinyer 53,000 0,650 0,900 31,005 C#*D#*E#*F#

6 Distribució T

7 Tram oest 94,000 0,650 0,850 51,935 C#*D#*E#*F#

8 Tram est 126,000 0,650 0,850 69,615 C#*D#*E#*F#

9 Creuament de calçada 5,400 0,650 1,150 4,037 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,900

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 06  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol 01  TELEFÓN
Apartat 02  EQUIPS I CONDUCCIONS

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T Longitut C#*D#*E#*F#

2 Canalització general T

3 Acces a SUP-2 42,700 42,700 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Torrent del Pou 171,500 171,500 C#*D#*E#*F#

5 Carrer del Pinyer 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

6 Distribució T

7 Tram oest 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram est 126,000 126,000 C#*D#*E#*F#

9 Creuament de calçada 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 492,600

2 FDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T u

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T u

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T u

2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 GDG3U021 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 4 tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm
de PVC rígid i dau de recobriment de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T Longitut C#*D#*E#*F#

2 Canalització general T

3 Acces a SUP-2 42,700 42,700 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Torrent del Pou 171,500 171,500 C#*D#*E#*F#

5 Carrer del Pinyer 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Pressupost del projecte constructiu de l´urbanitzacio del sector SUP-2 del municipi de Sant Llorenç
de Morunys a la comarca del Solsonès.

AMIDAMENTS Data: 12/05/14 Pàg.: 20

6 Distribució T

7 Tram oest 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram est 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Creuament de calçada 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 267,200

6 GDG3U030 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm
de PVC rígid i dau de recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T Longitut C#*D#*E#*F#

2 Canalització general T

3 Acces a SUP-2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Torrent del Pou 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrer del Pinyer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Distribució T

7 Tram oest 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram est 126,000 126,000 C#*D#*E#*F#

9 Creuament de calçada 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,400

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 07  XARXA D'ENLLUMENAT
Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T Longitut Amplada Alçada

2 Torrent del Pou 184,000 0,700 1,000 128,800 C#*D#*E#*F#

3 Pinyer 71,000 0,700 1,000 49,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,500

2 G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T Longitut Amplada Alçada C#*D#*E#*F#

2 Torrent del Pou 184,000 0,700 0,700 90,160 C#*D#*E#*F#

3 Pinyer 71,000 0,700 0,700 34,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,950

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
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Capítol 07  XARXA D'ENLLUMENAT
Subcapítol 02  ESCOMESES I QUADRES ELECTRICS

1 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T u

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FG153532 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T u

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 07  XARXA D'ENLLUMENAT
Subcapítol 03  INSTAL·LACIÓ ELECTRICA

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T Longitut C#*D#*E#*F#

2 Torrent del Pou 184,000 184,000 C#*D#*E#*F#

3 Pinyer 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,000

2 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T u

2 Pas sota calçada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FGD1441E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons annex 12 T u
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2 Extrems de linia 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Columnes intermitges 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 GG20DP m Formació de prisma 30x60 cm per a 2c 160 mm de PEAD amb cable de comandament de doble nivell segons
requeriments de l'ajuntament de Sant Llorenç de Morunys

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T Longitut C#*D#*E#*F#

2 Torrent del Pou 184,000 184,000 C#*D#*E#*F#

3 Pinyer 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,000

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 07  XARXA D'ENLLUMENAT
Subcapítol 04  LLUMINARIES

1 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T u

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 GHN33581 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
70 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T u C#*D#*E#*F#

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 GHQ32574 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 70 W, de forma circular, tancat i muntat amb lira

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T u C#*D#*E#*F#

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 07  XARXA D'ENLLUMENAT
Subcapítol 05  POSADA EN SERVEI
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1 Z0706 U Partida alçada per al projecte tècnic de legalització instal·lació electrica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 Z0707 U Partida alçada per taxes industria legalització electrica BT enllumenat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 08  PAVIMENTACIÓ

1 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T Sup m2 gruix m

2 Calçada T

3 Pinyer 468,000 0,200 93,600 C#*D#*E#*F#

4 Torrent del Pou 755,000 0,250 188,750 C#*D#*E#*F#

5 Vorada

6 Pinyer 169,500 0,100 16,950 C#*D#*E#*F#

7 Torrent del Pou 165,000 0,100 16,500 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,800

2 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg T sup m2 T/m2 C#*D#*E#*F#

2 Pinyer 468,000 0,001 0,468 C#*D#*E#*F#

3 Torrent del Pou 755,000 0,001 0,755 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,223

3 G9H11732 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mescla bituminosa T sup m2 gruix m densitat t/m3

2 Pinyer 468,000 0,050 2,400 56,160 C#*D#*E#*F#
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3 Torrent del Pou 755,000 0,050 2,400 90,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,760

4 G9GA5T35 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb regle vibratori, ratllat mecànico-manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T m2 gruix m

2 Vorada Pinyer 169,500 0,150 25,425 C#*D#*E#*F#

3 Vorada Torrent del Pou 165,000 0,150 24,750 C#*D#*E#*F#

4 Rampes Zona verda 14,500 0,150 2,175 C#*D#*E#*F#

5 11,700 0,150 1,755 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,105

5 G9E1321A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T m2 C#*D#*E#*F#

2 Vorada Pinyer 169,500 169,500 C#*D#*E#*F#

3 Vorada Torrent del Pou 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,500

6 G97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T m

2 Torrent del Pou 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#

3 Pinyer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,000

7 G97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T m

2 Torrent del Pou 161,000 161,000 C#*D#*E#*F#

3 Pinyer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,000

8 G9671E59 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre formigó no estructural
vorada recta de peces de formigó amb rigolavorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces
de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola
de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons planols T m

2 Torrent del Pou 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#

3 Pinyer 167,500 167,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,000

9 F9B11105 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a
rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T m2

2 Rampes Zona verda 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#

3 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,200

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 09  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització triangular T u C#*D#*E#*F#

2 Cediu el pas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal de resalt 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització STOP T u C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització passos de vianants T u C#*D#*E#*F#

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 GBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Senyal zona residencial T u

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 GBB22401 u Placa amb pintura no reflectora de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Indicadors noms de carrers T u

2 Torrent del Pou 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Pinyer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 09  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL
Subcapítol 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia discontinua T m

2 Torrent del Pou 121,500 121,500 C#*D#*E#*F#

3 Pinyer 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,100

2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia continua T m

2 Torrent del Pou 48,700 48,700 C#*D#*E#*F#

3 Pinyer 51,900 51,900 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,600

3 FBA22511 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linies de parada T u m

2 Torrent del Pou 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Pinyer 3,000 2,750 8,250 C#*D#*E#*F#

4 Acces Pinyer 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 22,250

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cediu el pas T u m2

2 2,000 1,434 2,868 C#*D#*E#*F#

3 STOP T

4 1,000 0,825 0,825 C#*D#*E#*F#

5 Pas de vianants T

6 Torrent del pou 2,000 9,750 19,500 C#*D#*E#*F#

7 Pinyer 2,000 9,750 19,500 C#*D#*E#*F#

8 1,000 10,220 10,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,913

5 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia de parada cediu el pas T m

2 Sud 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#

3 Nord 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,530

6 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part
proporcional de elements terminals i fixada al paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T u m

2 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 10  MOBILIARI URBÀ

1 FQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de
30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera,
ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acondicionament Zona verda T u

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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2 FQAD4430 u Tobogan amb estructura de HDPE  i pista d'acer inoxidable, de 1,5 m d'alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acondicionament Zona verda T u C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQAE22E1 u Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals i 1 seient pla amb recobriment exterior de goma, amb
estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acondicionament Zona verda T u C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQAB1210 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris
per a fixar a dau de formigó fet in situ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acondicionament Zona verda T u C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acondicionament Zona verda T u C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FQ115HB3 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 14 llistons de 4,5x4,5 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acondicionament Zona verda T u C#*D#*E#*F#

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 FQ227020HKT6 u Paperera de peu de formigó, polietilè estriat i acer galvanitzat, de 35 l de capacitat ref. 1223 de la serie Paperera
Cylindre de Ø27cm de SANTA&COLE , col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acondicionament Zona verda T u C#*D#*E#*F#

2 Contenidor per excrements canins 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FQAA1000 m2 Paviment de lloseta de cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acondicionament Zona verda T m2 C#*D#*E#*F#

2 Gronxador 17,780 17,780 C#*D#*E#*F#

3 Tobogan 16,260 16,260 C#*D#*E#*F#

4 Balancí 7,450 7,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,490

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 11  JARDINERIA

1 FR2B1107 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent del
12 al 50 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons planols T m2

2 444,000 444,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 444,000

2 FR458217 u Subministrament de Sorbus aria de perímetre de 10 a 12 cm, amb l'arrel nua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona verda T u

2 Moixera vera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FR45BG2C u Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona verda T u

2 Til·ler 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FR412928 u Subministrament d'Acer opalus de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona verda T u

2 Blada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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5 FR42A27L u Subministrament de Crataegus monogyna d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona verda T u

2 Arç blanc 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació
de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb
50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió.No inclou les feines de preparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona verda T u

2 Arbres a transplantar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FR612351 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona verda T u

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 FR7217J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona verda T m2

2 444,000 444,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 444,000

9 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Verda T Sup m2 gruix m

2 Transport de terra vegetal 444,000 0,500 222,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 222,000

10 FR22MFS5 m2 Despedregament de terreny fluix a una fondària de treball de 10 cm, amb minicarregadora sobre pneumàtics
amb accessori per a treballs específics, per a un pendent inferior al 12 %, incloent la càrrega de pedra i runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Zona Verda T m2 C#*D#*E#*F#

2 444,000 444,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 444,000

11 FRB11191 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista assentada en sec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona verda T Longitut Amplada Alçada

2 Mur 1 24,000 0,400 1,200 11,520 C#*D#*E#*F#

3 Mur 2 25,000 0,400 0,700 7,000 C#*D#*E#*F#

4 Mur 3 11,000 0,400 1,000 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,920

Obra 01 PRESSUPOST SUP_2
Capítol 12  SEGURETAT I SALUT

1 PA00SS u Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra i el pla de seguretat i salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

12/05/14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

2DB18425 u Pou circular de registre de
diàmetre 100 cm, de 3,5 m de
fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix
amb mitja canya per a tub de
diàmetre 40 cm, paret de maó
calat de gruix 14 cm,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4,
bastiment i tapa de fosa grisa
de diàmetre 70 cm i graons de
ferro colat nodular de
200x200x200 mm

1.027,43 4,000 1,591 4.109,72

2DB1C0B5 u Pou circular de resalt de
diàmetre 100 cm, de 2,8 m de
fondària, amb solera amb
llambordins sobre llit de
formigó HM-20P/20/I, paret de
maó calat de gruix 11,5 cm,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4,
bastiment i tapa de fosa grisa
de diàmetre 70 cm i graons de
ferro colat nodular de
200x200x200 mm

981,43 8,000 3,042 7.851,44

E936N1B0 m2 Solera de 15 cm de gruix de
formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15
N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat
20 mm, HNE-15/B/20, abocat des
de camió

14,60 10,880 0,063 158,85

EN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en
pericó de canalització
soterrada

173,22 2,000 0,134 346,44

EN1218A4 u Vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos curt, de 65 mm
de diàmetre nominal, de 25 bar
de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en
pericó de canalització
soterrada

116,18 2,000 0,095 232,36

EUR
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12/05/14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F21H1441 u Desmuntatge de llumenera,
columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins
a 4 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó
a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

48,34 1,000 0,026 48,34

F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió
de 7 t, amb un recorregut de
fins a 2 km

3,47 222,000 0,307 770,34

F922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i
piconatge del material al 95 %
del PM

25,55 107,200 1,068 2.738,96

F9B11105 m2 Paviment de llambordins
granítics de 18x9x12 cm,
col·locats amb morter i reblert
de junts amb morter per a
rejuntat, de ciment, granulats
seleccionats, resines
sintètiques i additius

70,11 26,200 0,719 1.836,88

FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una
faixa discontínua de 10 cm 1/2,
amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

0,54 135,100 0,0310 72,95

FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una
faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

0,90 100,600 0,0411 90,54

FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa
transversal discontínua de 40
cm 0,8/0,4, amb pintura
reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina
d'accionament manual

2,13 11,530 0,0112 24,56

FBA22511 m Pintat sobre paviment de faixa
transversal contínua de 30 cm,
amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

2,21 22,250 0,0213 49,17

FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes
superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina
d'accionament manual

8,94 52,913 0,1814 473,04

FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb
lamines reflectants i
antilliscants, de 3 cm de gruix
i 60 cm d'amplària, amb la part
proporcional de elements
terminals i fixada al paviment

176,93 7,000 0,4815 1.238,51

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla
senyalitzadora

0,27 1.169,600 0,1216 315,79

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)

12/05/14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó calat, sobre llit de
sorra

57,63 1,000 0,0217 57,63

FDK262B7 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

54,36 8,000 0,1718 434,88

FDK262G7 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

101,69 2,000 0,0819 203,38

FDK26A17 u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus
DF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa
excavació

900,91 4,000 1,4020 3.603,64

FDK26E17 u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus
HF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa
excavació

569,99 1,000 0,2221 569,99

FDK26J17 u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus
MF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa
excavació

202,78 8,000 0,6322 1.622,24

FFB14655 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de
la rasa

4,99 39,000 0,0823 194,61

FG153532 u Caixa de derivació quadrada de
planxa d'acer, de 100x100 mm,
amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

30,41 1,000 0,0124 30,41

FGD1441E u Piqueta de connexió a terra
d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de
2500 mm de llargària de 18,3 mm
de diàmetre, clavada a terra

24,25 8,000 0,0825 194,00

EUR
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FHGAU010 u Armari de protecció i control
d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides,
doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat,
s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de
connexió i muntatge

2.755,43 1,000 1,0726 2.755,43

FJS12040 u Boca de reg de bronze, per a
mànega d'1'' de diàmetre, amb
tapa superior de plàstic i amb
clau i colze de connexió,
instal·lada

176,79 3,000 0,2127 530,37

FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de
registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

472,68 1,000 0,1828 472,68

FQ115HB3 u Banc senzill de fusta tropical
pintat i envernissat, de 180 cm
de llargària, amb 14 llistons
de 4,5x4,5 cm, amb respatller
de fusta, cargols i passadors
d'acer inoxidable i suports de
fosa, de preu superior,
col·locat amb fixacions
mecàniques

1.407,92 5,000 2,7329 7.039,60

FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat,
amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer,
ancorada amb dau de formigó

83,47 2,000 0,0630 166,94

FQ227020HKT6 u Paperera de peu de formigó,
polietilè estriat i acer
galvanitzat, de 35 l de
capacitat ref. 1223 de la serie
Paperera Cylindre de Ø27cm de
SANTA&COLE , col·locada amb
fixacions mecàniques

318,73 1,000 0,1231 318,73

FQ31C310 u Font per a exteriors d'acer,
amb protecció antioxidant i
pintura de partícules
metàl·liques, de secció
quadrada, de 30x30 cm i 100 cm
d'alçària de mides aproximades,
amb aixeta temporitzada i reixa
de desguàs davantera, ancorada
amb dau de formigó

511,18 1,000 0,2032 511,18

FQAA1000 m2 Paviment de lloseta de cautxú 71,62 41,490 1,1533 2.971,51

FQAB1210 u Balancí infantil amb 2 seients
sobre estructura i elements
decoratius de plaques HPL, amb
1 molla i accessoris per a
fixar a dau de formigó fet in
situ

940,62 1,000 0,3634 940,62

FQAD4430 u Tobogan amb estructura de HDPE
i pista d'acer inoxidable, de
1,5 m d'alçada

2.093,76 1,000 0,8135 2.093,76

EUR
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FQAE22E1 u Gronxador amb 1 seient infantil
amb protectors laterals i 1
seient pla amb recobriment
exterior de goma, amb
estructura de acer, de 3,2 a
3,8 m d'amplaria i 2 m
d'alçària, amb 4 punts
d'ancoratge clavats a terra

1.771,10 1,000 0,6936 1.771,10

FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb
desbrossadora autopropulsada
trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de
treball de 0,6 a 1 m, per a una
alçària de brossa fins a 40 cm
i un pendent inferior al 12 %,
amb un mínim de dues passades
de màquina, sense recollir la
brossa

0,14 5.700,000 0,3137 798,00

FR22MFS5 m2 Despedregament de terreny fluix
a una fondària de treball de 10
cm, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori per a
treballs específics, per a un
pendent inferior al 12 %,
incloent la càrrega de pedra i
runa sobre camió o contenidor

0,83 444,000 0,1438 368,52

FR2B1107 m2 Anivellament i repassada del
terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent del 12 al 50 %

3,58 444,000 0,6239 1.589,52

FR412928 u Subministrament d'Acer opalus
de perímetre de 12 a 14 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim
39 cm i profunditat mínima 27,3
cm segons fórmules NTJ

96,77 3,000 0,1140 290,31

FR42A27L u Subministrament de Crataegus
monogyna d'alçària de 80 a 100
cm, en contenidor de 3 l

4,14 13,000 0,0241 53,82

FR458217 u Subministrament de Sorbus aria
de perímetre de 10 a 12 cm, amb
l'arrel nua

46,92 2,000 0,0442 93,84

FR45BG2C u Subministrament de Tilia
platyphyllos de perímetre de 20
a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ

181,36 4,000 0,2843 725,44

FR612351 u Plantació d'arbre planifoli amb
pa de terra o contenidor, de 18
a 25 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80
cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

50,16 10,000 0,1944 501,60

EUR
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FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra
d'arbre planifoli de 35 a 50 cm
de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa
de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació
de 180x180x80 cm amb
retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra
de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a
camió.No inclou les feines de
preparació

506,04 3,000 0,5945 1.518,12

FR7217J0 m2 Hidrosembra de barreja de
llavors per a gespa tipus mixta
amb addició d'espècies
arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb una dosificació de
35 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada
i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent,
bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície de
500 a 2000 m2

1,56 444,000 0,2746 692,64

FRB11191 m3 Paredat de gruix variable de
pedra calcària, d'una cara
vista assentada en sec

154,41 22,920 1,3747 3.539,08

G2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de
pedra, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre
camió

24,25 313,784 2,9548 7.609,26

G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

16,52 176,679 1,1349 2.918,74

G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola
de formigó col·locada sobre
formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

5,01 20,128 0,0450 100,84

G21D1101 m Demolició de claveguera de fins
a 30 cm de diàmetre o fins a
27x36 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

1,30 70,330 0,0451 91,43

G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre
< 6 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de
la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20
km)

124,19 7,000 0,3452 869,33

EUR
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G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt,
de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,96 3.043,504 3,4953 9.008,77

G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt,
de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

2,02 1.444,760 1,1354 2.918,42

G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m
d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

8,81 11,968 0,0455 105,44

G222H483 m3 Excavació de rasa amb rampa
d'accés, de més de 2 m
d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica
del material excavat

48,03 1,800 0,0356 86,45

G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl
tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com
a màxim, amb compactació del 95
% PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i
essent necessària la dessecació

3,34 1.825,780 2,3657 6.098,11

G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u
artificial d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com
a màxim, amb compactació del 95
% PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat

27,49 315,800 3,3658 8.681,34

G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària fins a 0,6 m, amb
material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

20,56 29,020 0,2359 596,65

G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

12,42 185,540 0,8960 2.304,41

G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb graves per a
drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95
% PM

45,03 478,200 8,3461 21.533,35

G228FJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 1,5 i fins a
2 m, amb graves per a drenatge
de 5 a 12 mm, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

43,50 78,140 1,3262 3.399,09

EUR
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G228LJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 2 m, amb
graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de més
de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació
del 95 % PM

42,93 52,800 0,8863 2.266,70

G3J22610 m3 Escullera amb blocs de pedra
calcària de 100 a 400 kg de
pes, col·locats amb pala
carregadora

42,85 0,900 0,0164 38,57

G9671E59 m Vorada recta de peces de
formigó amb rigola, monocapa,
35x20 cm, col·locada sobre
formigó no estructural vorada
recta de peces de formigó amb
rigolavorada recta de peces de
formigó amb rigola/vorada recta
de peces de formigó amb
rigola/vorada recta de peces de
formigó amb rigola/vorada recta
de peces de formigó amb rigola
de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter

27,59 187,000 2,0065 5.159,33

G97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb
peces de morter de ciment de
color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de
ciment blanc

10,82 335,000 1,4066 3.624,70

G97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb
peces de morter de ciment de
color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de
ciment blanc

14,00 161,000 0,8767 2.254,00

G9E1321A m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

22,77 334,500 2,9568 7.616,57

G9GA5T35 m3 Paviment de formigó vibrat de
formigó HM-30/P/20/I+E de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I+E, escampat des
de camió, estesa i vibratge amb
regle vibratori, ratllat
mecànico-manual

95,20 54,105 1,9969 5.150,80

G9H11732 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a
capa de trànsit i granulat
calcari, estesa i compactada

58,83 146,760 3,3470 8.633,89

EUR
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G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiònica tipus
C60BF6 IMP(ECL-1)

543,54 1,223 0,2671 664,75

GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

72,88 4,000 0,1172 291,52

GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

97,74 1,000 0,0473 97,74

GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat de 60x60
cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

81,04 10,000 0,3174 810,40

GBB21501 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat de 60x90
cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

160,58 4,000 0,2575 642,32

GBB22401 u Placa amb pintura no reflectora
de 40x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

67,03 3,000 0,0876 201,09

GD5G2350 m Canal prefabricat de formigó en
forma de U i taló, de 60 cm
d'amplària interior, sobre
solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

56,65 21,000 0,4677 1.189,65

GD5J5248 u Caixa per a embornal de
70x30x85 cm, amb parets de 14
cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6 sobre
solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

109,03 13,000 0,5578 1.417,39

GD5K4F08 m Caixa per a interceptor de
35x50 cm, amb parets de 10 cm
de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

36,41 5,500 0,0879 200,26

GD5Z3FC4 u Bastiment i reixa de fosa
dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 470x195x70
mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció,
col·locat amb morter

63,73 12,000 0,3080 764,76

GD5Z7EC4 u Bastiment i reixa de fosa
dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 655x355x55
mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de
superfície d'absorció,
col·locat amb morter

53,40 13,000 0,2781 694,20

EUR
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GD7JG145 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 250 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

11,92 25,000 0,1282 298,00

GD7JL146 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

26,93 80,000 0,8383 2.154,40

GD7JN146 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

40,45 177,800 2,7984 7.192,01

GDD1U030 u Cubeta base per a pou de
registre formada per una peça
prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 120 cm, amb junt
encadellat, obre la qual es
col·locaran anells de pou
prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I
de 15 cm de gruix, inclós
col·locació de graons

157,16 13,000 0,7985 2.043,08

GDG3U021 m Prisma de canalització per a
instal·lacions de telefonia
format per 4 tubs de diàmetre
110 mm i de gruix 1,8 mm de PVC
rígid i dau de recobriment de
45X41 cm de formigó
HM-20/P/20/I

30,52 267,200 3,1686 8.154,94

GDG3U030 m Prisma de canalització per a
instal·lacions de telefonia
format per 2 tubs de diàmetre
63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC
rígid i dau de recobriment de
30X19 cm de formigó
HM-20/P/20/I

10,55 225,400 0,9287 2.377,97

GF32L795 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de
diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat i
col·locat al fons de la rasa

47,17 13,600 0,2588 641,51

EUR
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GFB1A455 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 75 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa

14,83 175,800 1,0189 2.607,11

GFB1E455 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa

20,85 220,000 1,7890 4.587,00

GG116H62 u Caixa general de protecció de
polièster reforçat amb fibra de
vidre , de 400 A, segons
esquema Unesa número 7 ,
seccionable en càrrega (BUC) ,
inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles),
neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada
superficialment

258,51 2,000 0,2091 517,02

GG144D02J1X8 u Caixa per a quadre de
distribució, de plàstic amb
porta, per a una filera de
divuit mòduls i muntada
superficialment. Article: ref.
68961-31 de la serie Armaris de
distribució de superfície de
SIMON

51,00 2,000 0,0492 102,00

GG1N321F u Centralització de comptadors
elèctrics vertical de dos
mòduls, per a 2 comptadors
monofàsics i per a 1 comptador
trifàsic, muntada

666,92 4,000 1,0393 2.667,68

GG1N432F u Centralització de comptadors
elèctrics de dos mòduls, per a
3 comptadors monofàsics i per a
2 comptadors trifàsics, muntada

800,78 3,000 0,9394 2.402,34

GG20DP m Formació de prisma 30x60 cm per
a 2c 160 mm de PEAD amb cable
de comandament de doble nivell
segons requeriments de
l'ajuntament de Sant Llorenç de
Morunys

44,93 255,000 4,4495 11.457,15

GG20DP1 m Formació de prisma de 0,4x0,4 m
per a 4c 90 segons
especificacions de electrica de
Guixers incloent tubs, formigó
i seperadors totalement acabat

38,27 41,000 0,6196 1.569,07

GG20DP2 m Formació de prisma de 0,3x0,4 m
per a 2c 110 segons
especificacions de electrica de
Guixers incloent tubs, formigó
i seperadors totalement acabat

25,05 96,000 0,9397 2.404,80

GG20DP3 m Formació de prisma de 0,4x0,4 m
per a 3c 90 segons
especificacions de electrica de
Guixers incloent tubs, formigó
i seperadors totalement acabat

34,06 69,000 0,9198 2.350,14

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GG20DP4 m Formació de prisma de 0,4x0,25
m per a 2c 90 segons
especificacions de electrica de
Guixers incloent tubs, formigó
i seperadors totalement acabat

28,01 63,000 0,6899 1.764,63

GG20DP5 m Formació de prisma de 0,4x0,25
m per a 1c 90 segons
especificacions de electrica de
Guixers incloent tubs, formigó
i seperadors totalement acabat

23,80 63,000 0,58100 1.499,40

GG39D281 m Cable amb conductor d'alumini
de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL
RZ, bipolar, de secció 2x 25
mm2, col·locat superficialment

3,35 1.129,600 1,47101 3.784,16

GG39D4C5 m Cable amb conductor d'alumini
de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL
RZ, tetrapolar, de secció 3 x
95 / 54,6 mm2, col·locat aeri

10,59 83,500 0,34102 884,27

GHM11F22 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària,
coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

272,32 15,000 1,58103 4.084,80

GHN33581 u Llumenera asimètrica per a
vials, amb difusor cubeta de
vidre, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 70 W, de
preu alt, tancada, amb
allotjament per a equip i
acoblada al suport

130,56 15,000 0,76104 1.958,40

GHQ32574 u Projector per a exteriors amb
reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de
70 W, de forma circular, tancat
i muntat amb lira

96,60 15,000 0,56105 1.449,00

PA00SS u Partida alçada a justificar per
la seguretat i salut a l'obra i
el pla de seguretat i salut.

21.228,10 1,000 8,22106 21.228,10

Z0706 U Partida alçada per al projecte
tècnic de legalització
instal·lació electrica

1.500,00 1,000 0,58107 1.500,00

Z0707 U Partida alçada per taxes
industria legalització
electrica BT enllumenat

1.500,00 1,000 0,58108 1.500,00

TOTAL: 100,00258.230,72

EUR
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2DB18425P-1 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó
calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa
de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

1.027,43 €

(MIL VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

2DB1C0B5P-2 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins
sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons
de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

981,43 €

(NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

E936N1B0P-3 m2 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des
de camió

14,60 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

EN1216D4P-4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

173,22 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

EN1218A4P-5 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 25
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

116,18 €

(CENT SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

F21H1441P-6 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

48,34 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2422033P-7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de fins a 2 km

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

F922101FP-8 m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 25,55 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

F9B11105P-9 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts
amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius

70,11 €

(SETANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

FBA18110P-10 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,54 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FBA1G110P-11 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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FBA21211P-12 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,13 €

(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FBA22511P-13 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,21 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

FBA31110P-14 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

8,94 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FBA6U130P-15 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm
d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment

176,93 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FDGZU010P-16 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,27 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FDK256F3P-17 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

57,63 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

FDK262B7P-18 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

54,36 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

FDK262G7P-19 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

101,69 €

(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

FDK26A17P-20 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

900,91 €

(NOU-CENTS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

FDK26E17P-21 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

569,99 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

FDK26J17P-22 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

202,78 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

FFB14655P-23 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

4,99 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

FG153532P-24 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

30,41 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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FGD1441EP-25 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

24,25 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

FHGAU010P-26 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble
nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou
base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

2.755,43 €

(DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

FJS12040P-27 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb
clau i colze de connexió, instal·lada

176,79 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FM213628P-28 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

472,68 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FQ115HB3P-29 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 14 llistons de
4,5x4,5 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa,
de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques

1.407,92 €

(MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

FQ21BC65P-30 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó

83,47 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

FQ227020HKT6P-31 u Paperera de peu de formigó, polietilè estriat i acer galvanitzat, de 35 l de capacitat ref. 1223
de la serie Paperera Cylindre de Ø27cm de SANTA&COLE , col·locada amb fixacions
mecàniques

318,73 €

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FQ31C310P-32 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de
secció quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

511,18 €

(CINC-CENTS ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

FQAA1000P-33 m2 Paviment de lloseta de cautxú 71,62 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FQAB1210P-34 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1
molla i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ

940,62 €

(NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FQAD4430P-35 u Tobogan amb estructura de HDPE  i pista d'acer inoxidable, de 1,5 m d'alçada 2.093,76 €

(DOS MIL NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FQAE22E1P-36 u Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals i 1 seient pla amb recobriment
exterior de goma, amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4
punts d'ancoratge clavats a terra

1.771,10 €

(MIL SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

FR11A222P-37 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i
un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la
brossa

0,14 €

(ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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FR22MFS5P-38 m2 Despedregament de terreny fluix a una fondària de treball de 10 cm, amb minicarregadora
sobre pneumàtics amb accessori per a treballs específics, per a un pendent inferior al 12 %,
incloent la càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor

0,83 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

FR2B1107P-39 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per
a un pendent del 12 al 50 %

3,58 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

FR412928P-40 u Subministrament d'Acer opalus de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

96,77 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

FR42A27LP-41 u Subministrament de Crataegus monogyna d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,14 €

(QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FR458217P-42 u Subministrament de Sorbus aria de perímetre de 10 a 12 cm, amb l'arrel nua 46,92 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

FR45BG2CP-43 u Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

181,36 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

FR612351P-44 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

50,16 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FR6P1595P-45 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

506,04 €

(CINC-CENTS SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

FR7217J0P-46 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives
i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament
lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a
2000 m2

1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FRB11191P-47 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista assentada en sec 154,41 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

G2135123P-48 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

24,25 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

G2142301P-49 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

16,52 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

G2192C06P-50 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,01 €

(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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G21D1101P-51 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

G21R1165P-52 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

124,19 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

G2214101P-53 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,96 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

G2216101P-54 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,02 €

(DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

G2225123P-55 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

8,81 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

G222H483P-56 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat

48,03 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

G2261112P-57 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació

3,34 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

G226K210P-58 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

27,49 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

G228560FP-59 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

20,56 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

G228A60FP-60 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

12,42 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

G228AJ0FP-61 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a
drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

45,03 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

G228FJ0FP-62 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb graves per a drenatge
de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95 % PM

43,50 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

G228LJ0FP-63 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

42,93 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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G3J22610P-64 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

42,85 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

G9671E59P-65 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre formigó
no estructural vorada recta de peces de formigó amb rigolavorada recta de peces de formigó
amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó
amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada
amb morter

27,59 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

G97422EAP-66 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

10,82 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

G97433EAP-67 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

14,00 €

(CATORZE EUROS)

G9E1321AP-68 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

22,77 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

G9GA5T35P-69 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, ratllat mecànico-manual

95,20 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

G9H11732P-70 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada

58,83 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

G9J12N00P-71 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1) 543,54 €

(CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GBB11111P-72 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

72,88 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBB11351P-73 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

97,74 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GBB21201P-74 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

81,04 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

GBB21501P-75 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

160,58 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBB22401P-76 u Placa amb pintura no reflectora de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 67,03 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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GD5G2350P-77 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i taló, de 60 cm d'amplària interior, sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

56,65 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

GD5J5248P-78 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

109,03 €

(CENT NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

GD5K4F08P-79 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

36,41 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

GD5Z3FC4P-80 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 470x195x70 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

63,73 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

GD5Z7EC4P-81 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

53,40 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

GD7JG145P-82 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

11,92 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

GD7JL146P-83 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

26,93 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

GD7JN146P-84 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

40,45 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

GDD1U030P-85 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 120 cm, amb junt encadellat, obre la qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

157,16 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

GDG3U021P-86 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 4 tubs de diàmetre 110 mm
i de gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

30,52 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

GDG3U030P-87 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i
de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I

10,55 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

GF32L795P-88 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons
de la rasa

47,17 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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GFB1A455P-89 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

14,83 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

GFB1E455P-90 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

20,85 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

GG116H62P-91 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons
esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment

258,51 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

GG144D02J1X8P-92 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de divuit mòduls i
muntada superficialment. Article: ref. 68961-31 de la serie Armaris de distribució de superfície
de SIMON

51,00 €

(CINQUANTA-UN EUROS)

GG1N321FP-93 u Centralització de comptadors elèctrics vertical de dos mòduls, per a 2 comptadors monofàsics
i per a 1 comptador trifàsic, muntada

666,92 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

GG1N432FP-94 u Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 3 comptadors monofàsics i per a
2 comptadors trifàsics, muntada

800,78 €

(VUIT-CENTS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

GG20DPP-95 m Formació de prisma 30x60 cm per a 2c 160 mm de PEAD amb cable de comandament de
doble nivell segons requeriments de l'ajuntament de Sant Llorenç de Morunys

44,93 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

GG20DP1P-96 m Formació de prisma de 0,4x0,4 m per a 4c 90 segons especificacions de electrica de Guixers
incloent tubs, formigó i seperadors totalement acabat

38,27 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

GG20DP2P-97 m Formació de prisma de 0,3x0,4 m per a 2c 110 segons especificacions de electrica de
Guixers incloent tubs, formigó i seperadors totalement acabat

25,05 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

GG20DP3P-98 m Formació de prisma de 0,4x0,4 m per a 3c 90 segons especificacions de electrica de Guixers
incloent tubs, formigó i seperadors totalement acabat

34,06 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

GG20DP4P-99 m Formació de prisma de 0,4x0,25 m per a 2c 90 segons especificacions de electrica de
Guixers incloent tubs, formigó i seperadors totalement acabat

28,01 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

GG20DP5P-100 m Formació de prisma de 0,4x0,25 m per a 1c 90 segons especificacions de electrica de
Guixers incloent tubs, formigó i seperadors totalement acabat

23,80 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

GG39D281P-101 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ,
bipolar, de secció 2x 25 mm2, col·locat superficialment

3,35 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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GG39D4C5P-102 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ,
tetrapolar, de secció 3 x 95 / 54,6 mm2, col·locat aeri

10,59 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

GHM11F22P-103 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

272,32 €

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

GHN33581P-104 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta de 70 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

130,56 €

(CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

GHQ32574P-105 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 70 W, de forma circular, tancat i muntat amb lira

96,60 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

                                          Barcelona , Maig de 2014

                                          Marcel Sa la Sanmartí

                                          Autor del  projecte
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P-1 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó
calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa
de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

1.027,43 €

Altres conceptes 1.027,43000 €

P-2 2DB1C0B5 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins
sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons
de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

981,43 €

Altres conceptes 981,43000 €

P-3 E936N1B0 m2 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des
de camió

14,60 €

B06NN12B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i 9,66893 €

Altres conceptes 4,93107 €

P-4 EN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

173,22 €

BN1216D0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, 122,56000 €

Altres conceptes 50,66000 €

P-5 EN1218A4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 25
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

116,18 €

BN1218A0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, 92,09000 €

Altres conceptes 24,09000 €

P-6 F21H1441 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

48,34 €

Altres conceptes 48,34000 €

P-7 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de fins a 2 km

3,47 €

Altres conceptes 3,47000 €

P-8 F922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 25,55 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,81400 €

B0111000 m3 Aigua 0,06800 €

Altres conceptes 6,66800 €

P-9 F9B11105 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts
amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius

70,11 €

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 36,04014 €

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) seg 1,57651 €

B05AB200 kg Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulat 9,10000 €

Altres conceptes 23,39335 €

P-10 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,54 €
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BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,03313 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,15224 €

Altres conceptes 0,35463 €

P-11 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,90 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,10302 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,44000 €

Altres conceptes 0,35698 €

P-12 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,13 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,27189 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,16688 €

Altres conceptes 0,69123 €

P-13 FBA22511 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,21 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,30502 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,31912 €

Altres conceptes 0,58586 €

P-14 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

8,94 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 1,00960 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 4,39824 €

Altres conceptes 3,53216 €

P-15 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm
d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment

176,93 €

BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, 155,01000 €

Altres conceptes 21,92000 €

P-16 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,27 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €

Altres conceptes 0,15780 €

P-17 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

57,63 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 2,42088 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,15805 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,01234 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,27092 €

Altres conceptes 40,76781 €

P-18 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

54,36 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio 16,56000 €
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B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am 3,44056 €

Altres conceptes 34,35944 €

P-19 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

101,69 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacio 49,06000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am 6,11654 €

Altres conceptes 46,51346 €

P-20 FDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

900,91 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am 17,20278 €

BDK218ZA u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de t 853,46000 €

Altres conceptes 30,24722 €

P-21 FDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

569,99 €

BDK218ZJ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de t 533,93000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am 10,70395 €

Altres conceptes 25,35605 €

P-22 FDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

202,78 €

BDK218ZP u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de t 178,32000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am 3,56798 €

Altres conceptes 20,89202 €

P-23 FFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

4,99 €

BFYB1405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 0,02000 €

BFWB1405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exteri 0,71700 €

BFB14600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 0,35700 €

Altres conceptes 3,89600 €

P-24 FG153532 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

30,41 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,34000 €

BG153532 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció 21,88000 €

Altres conceptes 8,19000 €

P-25 FGD1441E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

24,25 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,38000 €

BGD14410 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 10,45000 €

Altres conceptes 9,42000 €

P-26 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble
nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou
base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

2.755,43 €
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BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enll 94,16000 €

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i program 2.484,27000 €

Altres conceptes 177,00000 €

P-27 FJS12040 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb
clau i colze de connexió, instal·lada

176,79 €

BJS14040 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze d'1'' de diàmetre 73,15000 €

BJS13040 u Clau per a boca de reg de bronze d'1'' de diàmetre 49,28000 €

BJS12040 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic 50,82000 €

Altres conceptes 3,54000 €

P-28 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

472,68 €

BM213620 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4 364,42000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,99000 €

Altres conceptes 106,27000 €

P-29 FQ115HB3 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 14 llistons de
4,5x4,5 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa,
de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques

1.407,92 €

BQ115HB1 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 14 lliston 1.389,74000 €

Altres conceptes 18,18000 €

P-30 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó

83,47 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suport 55,26000 €

Altres conceptes 28,21000 €

P-31 FQ227020H u Paperera de peu de formigó, polietilè estriat i acer galvanitzat, de 35 l de capacitat ref. 1223
de la serie Paperera Cylindre de Ø27cm de SANTA&COLE , col·locada amb fixacions
mecàniques

318,73 €

BQ227021HK u Paperera CYLINDRE de SANTA & COLE de 27 cm de diàmetre. Base de formigó aca 309,22000 €

Altres conceptes 9,51000 €

P-32 FQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de
secció quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

511,18 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigu 27,99000 €

BQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liqu 338,00000 €

Altres conceptes 145,19000 €

P-33 FQAA1000 m2 Paviment de lloseta de cautxú 71,62 €

B9P95211H3 m2 Lloseta de cautxú granulat, absorvent d'impactes de 50x50 cm, 20 mm de gruix i de col 37,98000 €

F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/m 32,57587 €

Altres conceptes 1,06413 €

P-34 FQAB1210 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1
molla i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ

940,62 €

BQAB1210 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, 820,00000 €

Altres conceptes 120,62000 €

P-35 FQAD4430 u Tobogan amb estructura de HDPE  i pista d'acer inoxidable, de 1,5 m d'alçada 2.093,76 €
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BQAD4430 u Tobogan amb estructura de HDPE i pista d'acer inoxidable, de 1,5 m d'alçada 1.920,00000 €

Altres conceptes 173,76000 €

P-36 FQAE22E1 u Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals i 1 seient pla amb recobriment
exterior de goma, amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4
punts d'ancoratge clavats a terra

1.771,10 €

BQAE22E0 u Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals i 1 seient pla amb recobriment 1.573,41000 €

Altres conceptes 197,69000 €

P-37 FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i
un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la
brossa

0,14 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-38 FR22MFS5 m2 Despedregament de terreny fluix a una fondària de treball de 10 cm, amb minicarregadora
sobre pneumàtics amb accessori per a treballs específics, per a un pendent inferior al 12 %,
incloent la càrrega de pedra i runa sobre camió o contenidor

0,83 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-39 FR2B1107 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per
a un pendent del 12 al 50 %

3,58 €

Altres conceptes 3,58000 €

P-40 FR412928 u Subministrament d'Acer opalus de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

96,77 €

BR412928 u Acer opalus de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i p 96,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 FR42A27L u Subministrament de Crataegus monogyna d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,14 €

BR42A47L u Crataegus monogyna d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-42 FR458217 u Subministrament de Sorbus aria de perímetre de 10 a 12 cm, amb l'arrel nua 46,92 €

BR458217 u Sorbus aria de perímetre de 10 a 12 cm, amb l'arrel nua 46,92000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-43 FR45BG2C u Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

181,36 €

BR45BG2C u Tilia platyphyllos de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 181,36000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-44 FR612351 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

50,16 €

B0111000 m3 Aigua 0,21760 €

Altres conceptes 49,94240 €

P-45 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

506,04 €

B0111000 m3 Aigua 0,70720 €
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BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m 9,08050 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 150,13450 €

Altres conceptes 346,11780 €

P-46 FR7217J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives
i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament
lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a
2000 m2

1,56 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, 0,54880 €

B0111000 m3 Aigua 0,00272 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,09930 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36945 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,18400 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,18270 €

Altres conceptes 0,17303 €

P-47 FRB11191 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista assentada en sec 154,41 €

B0432100 m3 Pedra calcària per a maçoneria 34,33300 €

Altres conceptes 120,07700 €

P-48 G2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

24,25 €

Altres conceptes 24,25000 €

P-49 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

16,52 €

Altres conceptes 16,52000 €

P-50 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,01 €

Altres conceptes 5,01000 €

P-51 G21D1101 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,30 €

Altres conceptes 1,30000 €

P-52 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

124,19 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 4,88200 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi 29,51040 €

Altres conceptes 89,79760 €

P-53 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,96 €

Altres conceptes 2,96000 €

P-54 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,02 €

Altres conceptes 2,02000 €

P-55 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

8,81 €

Altres conceptes 8,81000 €
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P-56 G222H483 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat

48,03 €

Altres conceptes 48,03000 €

P-57 G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació

3,34 €

Altres conceptes 3,34000 €

P-58 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

27,49 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 24,61200 €

Altres conceptes 2,87800 €

P-59 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

20,56 €

Altres conceptes 20,56000 €

P-60 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

12,42 €

Altres conceptes 12,42000 €

P-61 G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a
drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

45,03 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 35,61500 €

Altres conceptes 9,41500 €

P-62 G228FJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb graves per a drenatge
de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95 % PM

43,50 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 35,61500 €

Altres conceptes 7,88500 €

P-63 G228LJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

42,93 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 35,61500 €

Altres conceptes 7,31500 €

P-64 G3J22610 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

42,85 €

B0442600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes 19,54260 €

Altres conceptes 23,30740 €

P-65 G9671E59 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre formigó
no estructural vorada recta de peces de formigó amb rigolavorada recta de peces de formigó
amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó
amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada
amb morter

27,59 €

B9671E50 m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x20 cm 8,80950 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06945 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 7,03022 €
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Altres conceptes 11,68083 €

P-66 G97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

10,82 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 5,10050 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,45536 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,17377 €

Altres conceptes 5,09037 €

P-67 G97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

14,00 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,26066 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,68305 €

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 5,69943 €

Altres conceptes 7,35686 €

P-68 G9E1321A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

22,77 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 1,00038 €

B0111000 m3 Aigua 0,01360 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,34745 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,71160 €

Altres conceptes 14,69697 €

P-69 G9GA5T35 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, ratllat mecànico-manual

95,20 €

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 83,97900 €

Altres conceptes 11,22100 €

P-70 G9H11732 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada

58,83 €

B9H11732 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic 55,58000 €

Altres conceptes 3,25000 €

P-71 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1) 543,54 €

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 490,00000 €

Altres conceptes 53,54000 €

P-72 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

72,88 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 59,89000 €

Altres conceptes 12,99000 €

P-73 GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

97,74 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 84,75000 €

Altres conceptes 12,99000 €

P-74 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

81,04 €
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BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 67,40000 €

Altres conceptes 13,64000 €

P-75 GBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

160,58 €

BBM1AHD2 u Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 146,94000 €

Altres conceptes 13,64000 €

P-76 GBB22401 u Placa amb pintura no reflectora de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament 67,03 €

BBM1ADA1 u Placa informativa de 40x60 cm amb pintura no reflectora 53,39000 €

Altres conceptes 13,64000 €

P-77 GD5G2350 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i taló, de 60 cm d'amplària interior, sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

56,65 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,65705 €

BD521LVN m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i taló, de 100x70 cm i 40 cm d'alçària m 43,24100 €

Altres conceptes 8,75195 €

P-78 GD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

109,03 €

B0111000 m3 Aigua 0,00408 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,03114 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 17,59989 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,10916 €

Altres conceptes 86,28573 €

P-79 GD5K4F08 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

36,41 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,47310 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,36884 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 11,30019 €

Altres conceptes 23,26787 €

P-80 GD5Z3FC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 470x195x70 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

63,73 €

BD5Z3FC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 470x195x70 49,57000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,32280 €

Altres conceptes 12,83720 €

P-81 GD5Z7EC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

53,40 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,32280 €

BD5Z7EC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 39,24000 €

Altres conceptes 12,83720 €

P-82 GD7JG145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

11,92 €
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BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 7,31340 €

Altres conceptes 4,60660 €

P-83 GD7JL146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

26,93 €

BD7JL140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 18,07440 €

Altres conceptes 8,85560 €

P-84 GD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

40,45 €

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 28,05000 €

Altres conceptes 12,40000 €

P-85 GDD1U030 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 120 cm, amb junt encadellat, obre la qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

157,16 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 7,72024 €

BDD1U030 u Cubeta formigó prefabricat de 120 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base p 110,90000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 14,46000 €

Altres conceptes 24,07976 €

P-86 GDG3U021 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 4 tubs de diàmetre 110 mm
i de gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

30,52 €

BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 14,57400 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,15222 €

Altres conceptes 6,79378 €

P-87 GDG3U030 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i
de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I

10,55 €

BG21RD10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 3,29700 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,17526 €

Altres conceptes 4,07774 €

P-88 GF32L795 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons
de la rasa

47,17 €

BF32L790 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a 36,68940 €

Altres conceptes 10,48060 €

P-89 GFB1A455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

14,83 €

BFB1A450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr 2,73360 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 2,88705 €

Altres conceptes 9,20935 €

P-90 GFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

20,85 €

BFB1E450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 5,55900 €
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B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 3,95070 €

Altres conceptes 11,34030 €

P-91 GG116H62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons
esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment

258,51 €

BG116H80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons 201,64000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 12,62000 €

Altres conceptes 44,25000 €

P-92 GG144D02J u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de divuit mòduls i
muntada superficialment. Article: ref. 68961-31 de la serie Armaris de distribució de superfície
de SIMON

51,00 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,52000 €

BG144D02J1X u Armari de distribució per a muntatge de superfície amb porta opaca, de 1 fila i 18 mòd 48,59000 €

Altres conceptes 0,89000 €

P-93 GG1N321F u Centralització de comptadors elèctrics vertical de dos mòduls, per a 2 comptadors monofàsics
i per a 1 comptador trifàsic, muntada

666,92 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 23,69000 €

BG1N3210 u Centralització de comptadors vertical de dos mòduls per a 2 comptadors monofàsics i 632,61000 €

Altres conceptes 10,62000 €

P-94 GG1N432F u Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 3 comptadors monofàsics i per a
2 comptadors trifàsics, muntada

800,78 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 23,69000 €

BG1N4320 u Centralització de comptadors de dos mòduls per a 3 comptadors monofàsics i per a 2 764,34000 €

Altres conceptes 12,75000 €

P-95 GG20DP m Formació de prisma 30x60 cm per a 2c 160 mm de PEAD amb cable de comandament de
doble nivell segons requeriments de l'ajuntament de Sant Llorenç de Morunys

44,93 €

Altres conceptes 44,93000 €

P-96 GG20DP1 m Formació de prisma de 0,4x0,4 m per a 4c 90 segons especificacions de electrica de Guixers
incloent tubs, formigó i seperadors totalement acabat

38,27 €

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa 0,27430 €

GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a t 8,66864 €

GG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 16,86504 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 7,91570 €

Altres conceptes 4,54632 €

P-97 GG20DP2 m Formació de prisma de 0,3x0,4 m per a 2c 110 segons especificacions de electrica de
Guixers incloent tubs, formigó i seperadors totalement acabat

25,05 €

GG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 6,38330 €

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa 0,27430 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 5,17565 €

GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a t 8,66864 €

Altres conceptes 4,54811 €

P-98 GG20DP3 m Formació de prisma de 0,4x0,4 m per a 3c 90 segons especificacions de electrica de Guixers
incloent tubs, formigó i seperadors totalement acabat

34,06 €
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GG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 12,64878 €

GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a t 8,66864 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 7,91570 €

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa 0,27430 €

Altres conceptes 4,55258 €

P-99 GG20DP4 m Formació de prisma de 0,4x0,25 m per a 2c 90 segons especificacions de electrica de
Guixers incloent tubs, formigó i seperadors totalement acabat

28,01 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 6,08900 €

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa 0,27430 €

GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a t 8,66864 €

GG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 8,43252 €

Altres conceptes 4,54554 €

P-100 GG20DP5 m Formació de prisma de 0,4x0,25 m per a 1c 90 segons especificacions de electrica de
Guixers incloent tubs, formigó i seperadors totalement acabat

23,80 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 6,08900 €

GG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 4,21626 €

GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a t 8,66864 €

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa 0,27430 €

Altres conceptes 4,55180 €

P-101 GG39D281 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ,
bipolar, de secció 2x 25 mm2, col·locat superficialment

3,35 €

BG39D280 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL R 1,58100 €

Altres conceptes 1,76900 €

P-102 GG39D4C5 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ,
tetrapolar, de secció 3 x 95 / 54,6 mm2, col·locat aeri

10,59 €

BG39D4C0 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL R 6,76260 €

Altres conceptes 3,82740 €

P-103 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó

272,32 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 43,24000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 14,68456 €

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, corona 186,40000 €

Altres conceptes 27,99544 €

P-104 GHN33581 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta de 70 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

130,56 €

BHN33580 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor 118,17000 €

Altres conceptes 12,39000 €

P-105 GHQ32574 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 70 W, de forma circular, tancat i muntat amb lira

96,60 €

BHQ32570 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de v 62,47000 €

BHWQ3000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a pressió a 21,74000 €
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Altres conceptes 12,39000 €

                                          Barcelona , Maig de 2014

                                          Marcel Sa la Sanmartí

                                          Autor del  projecte
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Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 01 Treballs previs

1 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km) (P - 52)

124,19 7,000 869,33

2 FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora
de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1
m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12
%, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la
brossa (P - 37)

0,14 5.700,000 798,00

TOTAL Capítol 01.01 1.667,33

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 02 Enderrocs i moviment de terres

Subcapítol 01 Enderrocs

1 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 50)

5,01 20,128 100,84

2 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 49)

16,52 176,679 2.918,74

3 G2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió (P - 48)

24,25 313,784 7.609,26

4 G21D1101 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 51)

1,30 70,330 91,43

5 F21H1441 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

48,34 1,000 48,34

TOTAL Subcapítol 01.02.01 10.768,61

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 02 Enderrocs i moviment de terres

Subcapítol 02 Moviments de Terres

1 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 54)

2,02 1.444,760 2.918,42

2 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 53)

2,96 1.855,420 5.492,04

3 G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació (P - 57)

3,34 1.825,780 6.098,11

4 F922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P - 8)

25,55 107,200 2.738,96

TOTAL Subcapítol 01.02.02 17.247,53

euros
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Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 03 Xarxa de clavegueram

Subcapítol 01 Aigues pluvials

Apartat 01 Excavacions i reblerts

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 53)

2,96 143,480 424,70

2 G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 61)

45,03 23,340 1.051,00

3 G228FJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM (P - 62)

43,50 57,340 2.494,29

4 G228LJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per
a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95 % PM (P - 63)

42,93 28,000 1.202,04

TOTAL Apartat 01.03.01.01 5.172,03

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 03 Xarxa de clavegueram

Subcapítol 01 Aigues pluvials

Apartat 02 Col·lectors

1 GDD1U030 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 120 cm, amb junt
encadellat, obre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 85)

157,16 13,000 2.043,08

2 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària,
amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja
canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i
tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de
200x200x200 mm (P - 1)

1.027,43 4,000 4.109,72

3 GD7JL146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 83)

26,93 80,000 2.154,40

4 GD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 84)

40,45 177,800 7.192,01

5 GD7JG145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 82)

11,92 25,000 298,00

6 2DB1C0B5 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb
solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de
maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons
de ferro colat nodular de 200x200x200 mm (P - 2)

981,43 8,000 7.851,44

euros
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TOTAL Apartat 01.03.01.02 23.648,65

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 03 Xarxa de clavegueram

Subcapítol 01 Aigues pluvials

Apartat 03 Reixes i embornals

1 GD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 78)

109,03 13,000 1.417,39

2 GD5K4F08 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
(P - 79)

36,41 5,500 200,26

3 GD5Z7EC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 655x355x55 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2
de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 81)

53,40 13,000 694,20

4 GD5Z3FC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 470x195x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2
de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 80)

63,73 12,000 764,76

TOTAL Apartat 01.03.01.03 3.076,61

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 03 Xarxa de clavegueram

Subcapítol 01 Aigues pluvials

Apartat 04 Desguàs a torrent

1 G222H483 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i fins
a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat (P - 56)

48,03 1,800 86,45

2 G3J22610 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 64)

42,85 0,900 38,57

3 GD5G2350 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i taló, de 60 cm d'amplària
interior, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 77)

56,65 21,000 1.189,65

4 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 17)

57,63 1,000 57,63

TOTAL Apartat 01.03.01.04 1.372,30

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 03 Xarxa de clavegueram

Subcapítol 02 Aigues Residuals

Apartat 01 Excavacions i reblerts

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 53)

2,96 113,760 336,73

2 G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 61)

45,03 46,260 2.083,09

3 G228FJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de

43,50 20,800 904,80

euros
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25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM (P - 62)

4 G228LJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per
a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95 % PM (P - 63)

42,93 24,800 1.064,66

TOTAL Apartat 01.03.02.01 4.389,28

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 04 Xarxa d'abastement d'aigua potable i reg

Subcapítol 01 Xarxa d'aigua

Apartat 01 Moviment de terres

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 53)

2,96 227,998 674,87

2 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
60)

12,42 176,180 2.188,16

TOTAL Apartat 01.04.01.01 2.863,03

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 04 Xarxa d'abastement d'aigua potable i reg

Subcapítol 01 Xarxa d'aigua

Apartat 02 Canonada i muntatge

1 GFB1A455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 89)

14,83 175,800 2.607,11

2 GFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 90)

20,85 220,000 4.587,00

3 FM213628 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior (P - 28)

472,68 1,000 472,68

4 EN1216D4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 4)

173,22 2,000 346,44

5 EN1218A4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 5)

116,18 2,000 232,36

6 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 16)

0,27 383,000 103,41

euros
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TOTAL Apartat 01.04.01.02 8.349,00

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 04 Xarxa d'abastement d'aigua potable i reg

Subcapítol 01 Xarxa d'aigua

Apartat 03 Proteccions

1 E936N1B0 m2 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència
a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió (P - 3)

14,60 10,880 158,85

2 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 55)

8,81 11,968 105,44

3 GF32L795 m Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa (P - 88)

47,17 13,600 641,51

TOTAL Apartat 01.04.01.03 905,80

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 04 Xarxa d'abastement d'aigua potable i reg

Subcapítol 02 Reg

Apartat 01 Moviment de terres

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 53)

2,96 11,700 34,63

2 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
60)

12,42 9,360 116,25

TOTAL Apartat 01.04.02.01 150,88

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 04 Xarxa d'abastement d'aigua potable i reg

Subcapítol 02 Reg

Apartat 02 Reg

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 16)

0,27 39,000 10,53

2 FFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 23)

4,99 39,000 194,61

3 FJS12040 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa
superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (P - 27)

176,79 3,000 530,37

TOTAL Apartat 01.04.02.02 735,51

Obra 01 Pressupost SUP_2

euros
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Capítol 05 Xarxa electrica

Subcapítol 01 Baixa tensió

Apartat 01 Moviment de terres

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 53)

2,96 60,960 180,44

2 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 59)

20,56 29,020 596,65

3 G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 61)

45,03 1,750 78,80

TOTAL Apartat 01.05.01.01 855,89

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 05 Xarxa electrica

Subcapítol 01 Baixa tensió

Apartat 02 Equips i conduccions

1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 18)

54,36 8,000 434,88

2 GG144D02J1X8 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera
de divuit mòduls i muntada superficialment. Article: ref. 68961-31 de la
serie Armaris de distribució de superfície de SIMON (P - 92)

51,00 2,000 102,00

3 GG116H62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de
400 A, segons esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega
(BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment (P - 91)

258,51 2,000 517,02

4 GG1N321F u Centralització de comptadors elèctrics vertical de dos mòduls, per a 2
comptadors monofàsics i per a 1 comptador trifàsic, muntada (P - 93)

666,92 4,000 2.667,68

5 GG1N432F u Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 3
comptadors monofàsics i per a 2 comptadors trifàsics, muntada (P - 94)

800,78 3,000 2.402,34

6 GG39D4C5 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació AL RZ, tetrapolar, de secció 3 x 95 / 54,6 mm2, col·locat
aeri (P - 102)

10,59 83,500 884,27

7 GG39D281 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació AL RZ, bipolar, de secció 2x 25 mm2, col·locat
superficialment (P - 101)

3,35 1.129,600 3.784,16

8 GG20DP1 m Formació de prisma de 0,4x0,4 m per a 4c 90 segons especificacions
de electrica de Guixers incloent tubs, formigó i seperadors totalement
acabat (P - 96)

38,27 41,000 1.569,07

9 GG20DP2 m Formació de prisma de 0,3x0,4 m per a 2c 110 segons especificacions
de electrica de Guixers incloent tubs, formigó i seperadors totalement
acabat (P - 97)

25,05 96,000 2.404,80

10 GG20DP3 m Formació de prisma de 0,4x0,4 m per a 3c 90 segons especificacions
de electrica de Guixers incloent tubs, formigó i seperadors totalement
acabat (P - 98)

34,06 69,000 2.350,14

11 GG20DP4 m Formació de prisma de 0,4x0,25 m per a 2c 90 segons especificacions
de electrica de Guixers incloent tubs, formigó i seperadors totalement
acabat (P - 99)

28,01 63,000 1.764,63

euros
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12 GG20DP5 m Formació de prisma de 0,4x0,25 m per a 1c 90 segons especificacions
de electrica de Guixers incloent tubs, formigó i seperadors totalement
acabat (P - 100)

23,80 63,000 1.499,40

TOTAL Apartat 01.05.01.02 20.380,39

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 06 Xarxa de telecomunicacions

Subcapítol 01 Telefón

Apartat 01 Moviment de terres

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 53)

2,96 451,686 1.336,99

2 G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 61)

45,03 281,900 12.693,96

TOTAL Apartat 01.06.01.01 14.030,95

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 06 Xarxa de telecomunicacions

Subcapítol 01 Telefón

Apartat 02 Equips i conduccions

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 16)

0,27 492,600 133,00

2 FDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 20)

900,91 4,000 3.603,64

3 FDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 21)

569,99 1,000 569,99

4 FDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 22)

202,78 8,000 1.622,24

5 GDG3U021 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 4
tubs de diàmetre 110 mm i de gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de
recobriment de 45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 86)

30,52 267,200 8.154,94

6 GDG3U030 m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2
tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de
recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 87)

10,55 225,400 2.377,97

TOTAL Apartat 01.06.01.02 16.461,78

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 07 Xarxa d'enllumenat

Subcapítol 01 Moviment de terres

euros
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1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 53)

2,96 178,500 528,36

2 G228AJ0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 61)

45,03 124,950 5.626,50

TOTAL Subcapítol 01.07.01 6.154,86

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 07 Xarxa d'enllumenat

Subcapítol 02 Escomeses i quadres electrics

1 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot
el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge (P - 26)

2.755,43 1,000 2.755,43

2 FG153532 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 24)

30,41 1,000 30,41

TOTAL Subcapítol 01.07.02 2.785,84

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 07 Xarxa d'enllumenat

Subcapítol 03 Instal·lació electrica

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 16)

0,27 255,000 68,85

2 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 19)

101,69 2,000 203,38

3 FGD1441E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 25)

24,25 8,000 194,00

4 GG20DP m Formació de prisma 30x60 cm per a 2c 160 mm de PEAD amb cable
de comandament de doble nivell segons requeriments de l'ajuntament
de Sant Llorenç de Morunys (P - 95)

44,93 255,000 11.457,15

TOTAL Subcapítol 01.07.03 11.923,38

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 07 Xarxa d'enllumenat

Subcapítol 04 Lluminaries

1 GHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 103)

272,32 15,000 4.084,80

euros
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2 GHN33581 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, de preu alt, tancada,
amb allotjament per a equip i acoblada al suport (P - 104)

130,56 15,000 1.958,40

3 GHQ32574 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70 W, de forma
circular, tancat i muntat amb lira (P - 105)

96,60 15,000 1.449,00

TOTAL Subcapítol 01.07.04 7.492,20

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 07 Xarxa d'enllumenat

Subcapítol 05 Posada en servei

1 Z0706 U Partida alçada per al projecte tècnic de legalització instal·lació electrica
(P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

2 Z0707 U Partida alçada per taxes industria legalització electrica BT enllumenat
(P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Subcapítol 01.07.05 3.000,00

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 08 Pavimentació

1 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat (P - 58)

27,49 315,800 8.681,34

2 G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6
IMP(ECL-1) (P - 71)

543,54 1,223 664,75

3 G9H11732 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
(P - 70)

58,83 146,760 8.633,89

4 G9GA5T35 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb regle vibratori, ratllat mecànico-manual (P - 69)

95,20 54,105 5.150,80

5 G9E1321A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland (P - 68)

22,77 334,500 7.616,57

6 G97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 66)

10,82 335,000 3.624,70

7 G97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 67)

14,00 161,000 2.254,00

8 G9671E59 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm,
col·locada sobre formigó no estructural vorada recta de peces de
formigó amb rigolavorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada
recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de
formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola de 20
a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (P - 65)

27,59 187,000 5.159,33

9 F9B11105 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb
morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius (P - 9)

70,11 26,200 1.836,88

euros
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TOTAL Capítol 01.08 43.622,26

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 09 Senyalització i seguretat vial

Subcapítol 01 Senyalització vertical

1 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 72)

72,88 4,000 291,52

2 GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 73)

97,74 1,000 97,74

3 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 74)

81,04 10,000 810,40

4 GBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 75)

160,58 4,000 642,32

5 GBB22401 u Placa amb pintura no reflectora de 40x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament (P - 76)

67,03 3,000 201,09

TOTAL Subcapítol 01.09.01 2.043,07

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 09 Senyalització i seguretat vial

Subcapítol 02 Senyalització horitzontal

1 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 10)

0,54 135,100 72,95

2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
11)

0,90 100,600 90,54

3 FBA22511 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 13)

2,21 22,250 49,17

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 14)

8,94 52,913 473,04

5 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm
0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 12)

2,13 11,530 24,56

6 FBA6U130 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3
cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements
terminals i fixada al paviment (P - 15)

176,93 7,000 1.238,51

TOTAL Subcapítol 01.09.02 1.948,77

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 10 Mobiliari Urbà

1 FQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 30x30 cm i 100 cm
d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó (P - 32)

511,18 1,000 511,18

2 FQAD4430 u Tobogan amb estructura de HDPE i pista d'acer inoxidable, de 1,5 m
d'alçada (P - 35)

2.093,76 1,000 2.093,76

euros
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3 FQAE22E1 u Gronxador amb 1 seient infantil amb protectors laterals i 1 seient pla
amb recobriment exterior de goma, amb estructura de acer, de 3,2 a
3,8 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a
terra (P - 36)

1.771,10 1,000 1.771,10

4 FQAB1210 u Balancí infantil amb 2 seients sobre estructura i elements decoratius
de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar a dau de formigó
fet in situ (P - 34)

940,62 1,000 940,62

5 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de
formigó (P - 30)

83,47 2,000 166,94

6 FQ115HB3 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de
llargària, amb 14 llistons de 4,5x4,5 cm, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu
superior, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 29)

1.407,92 5,000 7.039,60

7 FQ227020HKT6 u Paperera de peu de formigó, polietilè estriat i acer galvanitzat, de 35 l
de capacitat ref. 1223 de la serie Paperera Cylindre de Ø27cm de
SANTA&COLE , col·locada amb fixacions mecàniques (P - 31)

318,73 1,000 318,73

8 FQAA1000 m2 Paviment de lloseta de cautxú (P - 33) 71,62 41,490 2.971,51

TOTAL Capítol 01.10 15.813,44

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 11 Jardineria

1 FR2B1107 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent del 12 al 50 % (P - 39)

3,58 444,000 1.589,52

2 FR458217 u Subministrament de Sorbus aria de perímetre de 10 a 12 cm, amb
l'arrel nua (P - 42)

46,92 2,000 93,84

3 FR45BG2C u Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ (P - 43)

181,36 4,000 725,44

4 FR412928 u Subministrament d'Acer opalus de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons
fórmules NTJ (P - 40)

96,77 3,000 290,31

5 FR42A27L u Subministrament de Crataegus monogyna d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l (P - 41)

4,14 13,000 53,82

6 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de
clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació (P - 45)

506,04 3,000 1.518,12

7 FR612351 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg (P - 44)

50,16 10,000 501,60

8 FR7217J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2 (P - 46)

1,56 444,000 692,64

9 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 7)

3,47 222,000 770,34

10 FR22MFS5 m2 Despedregament de terreny fluix a una fondària de treball de 10 cm,
amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori per a treballs

0,83 444,000 368,52

euros
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específics, per a un pendent inferior al 12 %, incloent la càrrega de
pedra i runa sobre camió o contenidor (P - 38)

11 FRB11191 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista assentada
en sec (P - 47)

154,41 22,920 3.539,08

TOTAL Capítol 01.11 10.143,23

Obra 01 Pressupost SUP_2

Capítol 12 Seguretat i Salut

1 PA00SS u Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra i el pla de
seguretat i salut. (P - 0)

7.140,06 1,000 7.140,06

TOTAL Capítol 01.12 7.140,06

euros
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NIVELL 4: Apartat Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apartat 01.03.01.01  Excavacions i reblerts 5.172,03

Apartat 01.03.01.02  Col·lectors 23.648,65

Apartat 01.03.01.03  Reixes i embornals 3.076,61

Apartat 01.03.01.04  Desguàs a torrent 1.372,30

Subcapítol 01.03.01  Aigues pluvials 33.269,59

Apartat 01.03.02.01  Excavacions i reblerts 4.389,28

Subcapítol 01.03.02  Aigues Residuals 4.389,28

Apartat 01.04.01.01  Moviment de terres 2.863,03

Apartat 01.04.01.02  Canonada i muntatge 8.349,00

Apartat 01.04.01.03  Proteccions 905,80

Subcapítol 01.04.01  Xarxa d'aigua 12.117,83

Apartat 01.04.02.01  Moviment de terres 150,88

Apartat 01.04.02.02  Reg 735,51

Subcapítol 01.04.02  Reg 886,39

Apartat 01.05.01.01  Moviment de terres 855,89

Apartat 01.05.01.02  Equips i conduccions 20.380,39

Subcapítol 01.05.01  Baixa tensió 21.236,28

Apartat 01.06.01.01  Moviment de terres 14.030,95

Apartat 01.06.01.02  Equips i conduccions 16.461,78

Subcapítol 01.06.01  Telefón 30.492,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

102.392,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.02.01  Enderrocs 10.768,61

Subcapítol 01.02.02  Moviments de Terres 17.247,53

Capítol 01.02  Enderrocs i moviment de terres 28.016,14

Subcapítol 01.03.01  Aigues pluvials 33.269,59

Subcapítol 01.03.02  Aigues Residuals 4.389,28

Capítol 01.03  Xarxa de clavegueram 37.658,87

Subcapítol 01.04.01  Xarxa d'aigua 12.117,83

Subcapítol 01.04.02  Reg 886,39

Capítol 01.04  Xarxa d'abastement d'aigua potable i reg 13.004,22

Subcapítol 01.05.01  Baixa tensió 21.236,28

Capítol 01.05  Xarxa electrica 21.236,28

Subcapítol 01.06.01  Telefón 30.492,73

Capítol 01.06  Xarxa de telecomunicacions 30.492,73

Subcapítol 01.07.01  Moviment de terres 6.154,86

Subcapítol 01.07.02  Escomeses i quadres electrics 2.785,84

Subcapítol 01.07.03  Instal·lació electrica 11.923,38

Subcapítol 01.07.04  Lluminaries 7.492,20

Subcapítol 01.07.05  Posada en servei 3.000,00

Capítol 01.07  Xarxa d'enllumenat 31.356,28

Subcapítol 01.09.01  Senyalització vertical 2.043,07

Subcapítol 01.09.02  Senyalització horitzontal 1.948,77

euros
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Capítol 01.09  Senyalització i seguretat vial 3.991,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

165.756,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs 1.667,33

Capítol 01.02  Enderrocs i moviment de terres 28.016,14

Capítol 01.03  Xarxa de clavegueram 37.658,87

Capítol 01.04  Xarxa d'abastement d'aigua potable i reg 13.004,22

Capítol 01.05  Xarxa electrica 21.236,28

Capítol 01.06  Xarxa de telecomunicacions 30.492,73

Capítol 01.07  Xarxa d'enllumenat 31.356,28

Capítol 01.08  Pavimentació 43.622,26

Capítol 01.09  Senyalització i seguretat vial 3.991,84

Capítol 01.10  Mobiliari Urbà 15.813,44

Capítol 01.11  Jardineria 10.143,23

Capítol 01.12  Seguretat i Salut 7.140,06

Obra 01 Pressupost SUP_2 244.142,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

244.142,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SUP_2 244.142,68

244.142,68

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ULTIM FULL 



Pressupost del projecte constructiu de l´urbanitzacio del sector SUP-2 del municipi de Sant Llorenç
de Morunys a la comarca del Solsonès.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 244.142,68

13 % Despeses generals SOBRE 244.142,68.................................................................... 31.738,55

6 % Benefici industrial SOBRE 244.142,68........................................................................ 14.648,56

Subtotal 290.529,79

21 % IVA SOBRE 290.529,79............................................................................................. 61.011,26

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 351.541,05

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS CINQUANTA-UN MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS )

                                          Barcelona , Maig de 2014

                                          Marcel Sa la Sanmartí
                                          Autor del  projecte


	DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST
	Pressupost
	1. Amidaments
	2. Estadística de partides
	3. Quadre de preus núm. 1
	4. Quadre de preus núm. 2
	5. Pressupost
	6. Resum de pressupost
	7. Ultim full





